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فهرست

راهنما

کتاب اطلس ایران قدیم حاوی 45 نقشه عمومی و موضوعی ایران است که 

از دو بخش قاجار و پهلوی، یک پیوست و یک فهرست اعالم تشکیل شده 

است. در مجموع 1۸ نقشه مربوط به دوران قاجار و ۲7 نقشه مربوط به 

دوران پهلوی است. مشخصات کلیه نقشه ها شامل عنوان نقشه، تهیه کننده و 

ترسیم کننده، سال و مقیاس نقشه استخراج شده و در اغلب موارد توضیحات 

حاشیه و عالئم نقشه نیز استخراج و ارائه شده است.

در مجموع 1۲ نقشه بزرگ از این مجموعه با جزییات کامل منتشر شده و 

عناوین جغرافیای مندرج بر آن ها نیز قرائت و در فهرست اعالم آمده است.  

برای اطالعات بیشتر در خصوص این کتاب و همچنین سایر محصوالت پروژه 

ایران نگاری میتوانید به نشانی: www.irannegari.com مراجعه فرمایید.
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توضیح: نظر به اینکه نقشه های ارائه شده در این مجلد نقشه های رسمی کشور و 

رقومی نیستند، از این نظر فاقد هرگونه ارجاع حقوقی بوده و استناد به حدود و 

اسامی مندرج به آن ها صرفاً جنبه پژوهشی دارد. 



معرفی پروژه ایران نگاری

ایران نگاری پروژه ای است که به هدف شناسایی، نسخه برداری، پژوهش و انتشار اسناد شهرها و مناطق ایران قدیم تعریف 

و برنامه ریزی شده است. این مجموعه با همکاری مراکز اسنادی داخلی و بین المللی، موزه ها و مجموعه داران، خانواده ها 

و اشخاص مالک اسناد تاریخی و با بهره گیری از کارشناسان با تجربه برمبنای طرح و پژوهش رضا شیرازیان از سال 13۹3 در 

حال انجام است. این پروژه از سوی سازمان ها، نهادها، اشخاص و شرکت های ایرانی بسته به مسئولیت و عالئقشان مورد 

حمایت قرار گرفته است.

در این مجموعه از کتاب های مرجع، قرار است بتدریج هفده نوع از اسناد مرتبط با اطالعات مکانی قدیم شهرها و مناطق 

ایران، گردآوری، پژوهش و بر اساس الگوی خاص این طرح مرتّب و منتشر شود. هرچند این مجموعه اسناد بسیاری از تاریخ 

شهری و اجتماعی ایران را در خود دارد، اما رویکرد آن صرفاً تاریخی نیست. نگارنده تالش دارد اسناد و اطالعات را بدون 

گزینش موضوعی و تنها بر اساس ارزش اطالعاتی ارائه نماید. به همین خاطر بسیاری از مشاغل و حوزه های تخصصی و 

عمومی به اطالعات کاربردی منظم دسترسی خواهند داشت.

این پروژه ابتدا با تمرکز بر اسناد شهر و منطقه تهران شروع شد و مجلد حاضر تالشی است برای گسترش این طرح در سطح 

کشور است. محدوده زمانی این پژوهش از ابتدا تا سال 1357ش. را در بر می گیرد. اما تمرکز اغلب اسناد و اطالعات این 

مجموعه به دوره های قاجاریه )11۹3- 1344ق.( و پهلوی )13۰4-1357ش.( اختصاص دارد. تاکنون دو جلد از این مجموعه 

در مجلدات بزرگ )x 34 4۹ سانتیمتر و در 6۰۰ صفحه( آماده و یک جلد در قطع رحلی )x ۲4 34 سانتیمتر و در 4۰۰( صفحه 

به شرح روبرو منتشر شده است:

اعطای پنجمین جایزه تهران پژوهی به نگارندهاعطای سومین جایزه تهران پژوهی به نگارنده

اعطای سیمرغ چاپ
به چاپ و صحافی

جلد اول کتاب تهران نگاری )نقشه ها(



اطلس تهران قدیم

به معرفی ۲۰7 نقشه تهران به ترتیب زمانی می پردازد که از این بین 34 نقشه به طور کامل ارائه شده است. نقشه ها به دو 

دوره قاجار و پهلوی تعلق دارند و برخی نقشه ها برای اولین بار تاریخ گذاری شده اند. مشخصات کلیه نقشه ها شامل عنوان 

نقشه، تهیه کننده و ترسیم کننده، در کنار نقشه ها تصاویر مرتبطی از فضاها و دیدهای عمومی تهران در ادوار مختلف قرار 

گرفته اند که ضمن افزایش جذابیت کتاب به فهم بهتر فضای شهری هر دوره کمک می کند.

قریب ۸۰۰۰ عنوان مکانی از روی نقشه ها قرائت و در فهرست اعالم کتاب مرتب شده اند تا دسترسی مخاطبان را به نقاط 

مورد نظر تسهیل کنند. دکتر سیروس عالیی پژوهشگر برجسته نقشه های ایران برای این کتاب مقدمه نوشته اند.

این کتاب پژوهش و تدوین رضا شیرازیان در سال 13۹4 توسط نشر دستان و با حمایت تعدادی از سازمان ها و موسسات 

منتشر شده است.

جلد اول تهران نگاری - بانک نقشه ها و عناوین مکانی تهران قدیم

به معرفی 314 قطعه نقشه شهر تهران و پیرامون آن می پردازد که از حدود 3۰ مرکز و مجموعه گردآوری شده و از این تعداد 

۲۹۰ قطعه نقشه کامل و خوانا به چاپ رسیده است. بازه زمانی نقشه ها 1۲41ق. تا 1357ش. است.

عالوه بر اصل نقشه، مأخذ نقشه، تهیه کنندگان، فهرست مکان ها، تاریخ گذاری نقشه های بدون تاریخ و یا تصحیح تاریخ 

تولید برخی از نقشه ها راهنمای بسیار با اهمیت برای پژوهشگران و عالقمندان است. از روی نقشه ها 46۰۰۰ عنوان مکانی 

قرائت و فهرست شده است که در فهرست اعالم انتهای کتاب دسترسی به نقطه مورد نظر را برای مخاطبان تسهیل می نماید.

این کتاب پژوهش و تدوین رضا شیرازیان در سال 13۹5 توسط نشر دستان و با مشارکت شهرداری تهران و حمایت تعدادی 

از سازمان ها و موسسات منتشر شده است.

جلد دوم تهران نگاری- طهران در مطبوعات دوره قاجار )دوره های ناصری و مظّفری(

در این پژوهش تک تک صفحات 5۸ سال مطبوعات رسمی کشور بررسی شده و کلیه اخبار، اطالعات، آگهی ها، نشانی ها 

و تصاویر مرتبط با شهر تهران و اطراف آن استخراج و به ترتیب زمانی مرتب شده است. در این کتاب 6۲۰,۰۰۰ کلمه از 

مطالب این روزنامه ها به همراه تصاویر با محوریت اطالعات مکانی تهران ارائه شده است. تحوالت شهرسازی، تحوالت 

اجتماعی، تحوالت علمی و فنی، تأسیسات شهری، مدیریت شهری، زندگی روزمره، بالیای طبیعی، حوادث، بیماری ها، ساخت 

و تخریب اماکن شهری، قیمت انواع کاال، قیمت زمین و مسکن، مشاغل گوناگون و صدها موضوع و رویداد مختلف استخراج 

و با استناد به شماره و تاریخ روزنامه عیناً ارائه شده است.

روزنامه وقایع اتّفاقیه، روزنامه دولت علیّه ایران، روزنامه ایران، روزنامه اطاّلع، روزنامه شرف، روزنامه شرافت، روزنامه ایران 

سلطانی و روزنامه ایران بین سال های 1۲67-13۲4ق. در این مطالعه مورد پژوهش قرار گرفته اند.

فهرستی از حدود 3۰,۰۰۰ اعالم مندرج در این کتاب تهیه و ارائه شده است و در پایان نیز فرهنگ واژگان برای فهم لغات 

نامأنوس متن افزوده شده است.

این کتاب پژوهش و تدوین رضا شیرازیان در سال 13۹7 توسط نشر دستان و با مشارکت شهرداری تهران و حمایت تعدادی 

از سازمان ها و مؤسسات منتشر شده است.



سخن نگارنده

شکل کشور، شهر یا منطقه و همچنین ابعاد و نسبت قرارگیری هر یک از اجزای آنها، در نقشه ها ترسیم شده و به این طریق 

امکان فهم نسبت های ارتباطی یا موضوعی به گونه تصویری، برای ما فراهم می شود. بنابراین نقشه پایه شناخت جغرافیایی 

هر محدوده ای است و دو عامل زیرساختی زمان و مکان را به هم پیوند می  دهد، تا سایر اطالعات بر این دو پایه قرار گیرند. 

شناسایی، بررسی و معرفی نقشه های سراسری قدیِم ایران از جهات گوناگون ارزشمند است. این نقشه ها عالوه بر نشان دادن 

مناسبات اقتصادی، سیاسی و حکومتِی کالِن دوره خود، بستری برای برپایی هر نوع شناخت جغرافیایی و تاریخی ادوار 

مختلف هستند. 

عالوه بر مقاالت پراکنده در موضوع نقشه های قدیم ایران، تاکنون چند کتاب مهم نیز در این زمینه منتشر شده  است: کتاب 

نقشه های تاریخی و باستانی ایران به کوشش زنده یاد عباس سحاب توسط موسسه سحاب )1355(، دو کتاب نقشه های 

عمومی پرشیا و نقشه های ویژه پرشیا به کوشش پژوهشگر برجسته سیروس عالئی، توسط انتشارات بریل )۲۰۰5 و ۲۰۰۹( 

و نهایتاً کتاب وصف ایران و مناطق آن در برخی نقشه های دوره اسالمی به کوشش پژوهشگر ارجمند امیرهوشنگ انوری 

توسط بنیاد ایرانشناسی )13۹۰(، که هر یک با رویکرد و بازه زمانی متفاوت به بررسی و معرفی نقشه های سراسری ایران 

قدیم پرداخته اند.

اما در پروژه ایران نگاری قرار است به شیوه دیگری پاسخگوی نیاز مخاطبان باشیم: نخست اولویت بخشیدن به گذشته 

نزدیک است تا کاربرد نقشه ها را در زمینه های گوناگون زندگی روزمره تسهیل نماید. از این رو دوره های قاجار و پهلوی 

هدف اصلی این پروژه هستند. دوم توجه ویژه به آثار نقشه برداران و نقشه نگاران ایرانی است. به همین خاطر تأکید 

ویژه ای بر شناسایی و انتشار کارهای ایرانی می شود. اما ویژگی مهم تر پروژه ایران نگاری تالش برای انتشار کامل نقشه ها 

و عناوین مکانی مندرج بر آنهاست، چنانکه در اغلب موارد مخاطبان را از مراجعه به کتابخانه ها و مراکز اسنادی متعدد 

بی نیاز می سازد و یافتن اماکن روی نقشه ها را نیز تسهیل می کند. با این نگرش تاکنون دو کتاب اطلس تهران قدیم )13۹4( و 

تهران نگاری - بانک نقشه ها و عناوین مکانی تهران قدیم )13۹6( منتشر شده و موفقیت کاربردی آن به اثبات رسیده است.

امیدوارم این مجموعه مورد استفاده و عالقه ایران دوستان قرار گیرد و قدمی برای فهرست نویسی و انتشار نقشه های بیشتر 

از ایران باشد. این مجموعه به لطف و همکاری مراکز اسنادی، مؤسسات حامی، کارشناسان، عالقمندان و همکاران بسیار 

عزیزم تهیه و تدوین شده است و مسئولیت خطاها و کاستی های آن با اینجانب است.

 رضا شیرازیان

تهران - فروردین 13۹۸





ق.، تهیه هه 7621  ایران،  مملکت  : نقشه 3تصویر 
 کننده نامشخص.

خارجه مأخذ: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]پای ن نقشه، سمت چپ[

نقشه ممالک محروسه ایران و پارة از روس و 
خوارزم و افغانستان و بلهوجسهتهان و پهارة از 

 چ ن و بعضی از هند

 تمام شد 7621فی سنه 

این نقشه مطابق نقشه ایست که بَرن صاحب 
 بعد از س احت از ایران کش ده است.
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رضاخاان   ، میرزا ق.4631خانها،   : نقشه ایران، مُشتمل بر پُست 63تصویر 
                     مهندس.       

 سعید بختیاری -مأخذ: آرشیو موسسه گیتاشناسی 

 نقشه ایران
 خانها مُشتمل بر پُست

  4:  372.27222مقیاس :   

 4631سنه کشی نقشه و ریاضیات مهندس معلّم رضاخان میرزا ترسیم

 

 عالمات
/   تخت و شهرهای مُعتبر / شهرهای متوسط و قصبات / دیهاات  پای

با گاری   پست  که  سرحدات دولتی / سرحد ایاالت / رودها / خطوطی

/   شاود  مای  حامال  ساوار  حمل میشود / خطوطی که پست با غُام 

 خانها خطوطی که پست با قاصد حمل میشود / پُست

: موزائیک نقشه ایران،  13 - .6تصاویر بعدی 
 ق. 4631خانها،  مُشتمل بر پُست
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ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Stiftung Luftbild Schweiz / Fotograf: Mittelholzer, Walter / LBS_MH02-02-0203-AL-FL / Public Domain Mark   

111 





 ش.1021(، 1 : 002220222: بخشی از نقشه مفصّل ایران ) 66تصویر 

521 



931 



  ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Heim, Arnold / Dia_023g-095 / CC BY-SA 4.0 : قایق ماهیگیری در سواحل سیطتان و بلوچطتان. 77تصویر 

851 
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 ش. ، عباس سحاب.4331: نقشه عمومی و مفصّل کشور ایران،  401تصویر 

291 



 ش.0411 ، )قطعه کراان  : بخشی از نقشه کشور شاهنشاهی ایران 020تصویر 

992 



 ش.، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب.4411: نقشه تقسیمات کشوری ایران،  421تصویر 

222 
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 گنبدقابوس تا ج: خارقان قطعه

 بسطام به د: گنبدقابوس قطعه

 بسطام تا : خارقان ـه قطعه

 دامغان تا و: بسطام قطعه

 سمنان تا : دامغان1ز قطعه

: فیروزکوه1 قطعه ب

  



 فیرروزکوه[ تا ]قطعه الف: طهران

 دروازه دولت
حرکت موکب همایوب شرریارق از دارالخالفه  ه تاریخ یوم یمشنبه 

 االول. شرر ر یع 81
از   13  شنبه آنجا اطراق  ود و یوم سه  در  روز  جاجرود و یک  منزل اول

 آنجا حرکت فرمودند.
 رود. ؟؟؟ رودخانۀ کوچک که  ه نزدیمی شرر می -
حصار.  دویست قدم در کنار راه دهی هست، مشرور  ه قزل   ه قدر -

 گچ است. اکثر عمارات اینجا  ا سنگ و
 حصار. این رودخانۀ کوچمی است نزدیک  ه قزل -
و این راه  ه جرت حرکت  سیار خوب است، مگر  عهضهی از ایهن  -

 راه که سرازیر است. 
 مسافت این راه شش فرسخ. -
 

 جاجرود
 -االول(  )ر یع 81جاق اردو یمشنبه  -

عرض رودخانه  ه قدر پنجاه شصت قدم و عمقش تا شمهم اسهب  -
 رفت. سنگ  زرگ هم  سیار داشت.  ود و  سیار تند می

 االولی شرر ر یع 81
 و این راه  ه جرت حرکات  سیار خوب است.

 -جاق اردو  -
 دهی  ه قدر یک فرسخ در یسار اردو؛
 دهی  ه قدر هزار قدم در یمین اردو؛

 فرسخ؛ [....] سیار  ود، مسافت این راه  [راه]زراعت در  ین 
 رود. این راه  ه الر می

 

 دماوند
  اغات دماوند

 مُشمل است. [ق]دراکثر این راه حرکات سخت و سوار
کمتر، الکهن  [... ]عرض رودخانه هشت قدم  ود. آب تا زانوق اسب، 

 سنگ  زرگ  سیار داشت.
  - 13شنبه  جاق اردو سه -

 .[است]وَرزاب  اسم این دِه آینه
 زراعت در یَمین راه  سیار  ود.

این رودخانه آ ش  سیار کم و جایی است که در  رار سیالب جارق 
  سیار  وده است.

 مسافت این راه سه فرسخ؛

 این راه از  راق هر خدمت  سیار خوب است.
 -جاق اردو  -

 زراعت  سیار  ود.
  اغی است، رُ ع فرسخ در یمین اردو. اسم این دِه مشرور  ه شاه

 
رود، عرض دَه قدم ولمهن جهاق  این رودخانه از شمال  ه جنوب می

اسبش)یا آ ش(  سیار  ود و عمقش تا زانوق اسهب و  سهیهار تهنهد 
 رفت. تندآب  سیار سخت  ود و سنگ  زرگ هم  سیار داشت. می

در این راه حرکات توپ  سیار مُشمل است و خدمت مُخبراب  سیار 
 خوب است.

 مسافت این راه سه فرسخ؛
 ها  سیار  ود. درخت اورث )اورس( در این کوه

 -جاق اردو  -
 

 باریک قریه آب
تا زانوق اسهب و  [آب]پنجاه قدم و عمق  عرض این رودخانه چرل -

 رود و ته رودخانه سخت  ود و سنگ  زرگ نداشت. آ ش یواش می
چوب سوارق این راه  سیار  ود حرکهت تهوپ در ایهن راه قهدرق  -

 مُشمل است؛ در  عضی جاها.
 ها شمار  سیار  ود. در این کوه -
 رُ ع فرسخ و در این راه زراعت  سیار  ود. مسافت این راه سه -

 -جاق اردو  -
چوب سرازیرق این راه  سیار است، حرکت توپ قدرق مشمل است 

 در  عضی جاها.
 -چمن جاق اردو  -

 .[االول ر یع] 11ورود موکب همایوب شرریارق  ه فیروزکوه  -
 این راه  ه جرت هر خدمت  سیار خوب است. -
 

 فیروزکوه
فیروزکوه نیم فرسخ در یمین اردو واقع شده است، میانه جنهوب  -

 و مشرق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 -جاق اردو  -
حرکت موکب همایوب شرریارق از منزل فیروزکوه، یوم دوشنبهه  -

 االولی. ماه جَمادق
رود و عهرض رودخهانهه دَه  و این رودخانه از مشرق  ه مغرب مهی -

 : دروازه دولت، در نقشه مسیر سفر محمدشاه. 828تصویر 

 : منزل فیروزکوه، در نقشه مسیر سفر محمدشاه. 821تصویر 
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 94آب انبار، 
 15آب انبارگز، 
 591آب آهوان، 
 114، 15، 15آب باریک، 

 15آب تلخ، 
 15آب تیلو، 
 49آب جرد، 

 594آب خُرسان، 
 11آب دار، 

 561آب دانان، 
 515، 501، 41-49آب دز، 

 111آب روان، 
 49آب ساق، 
 569، 590آب سرد، 

 580آب سواران، 
 510، 55آب شور، 

 60آب شوران، 
 15آب شیخ، 

 160، 41، 54آب شیرین، 
 594آب کاج، 
 15آب گاه، 

 115آبگرم سرعین، 
، 41، 40، 11-15، 91، 10، 58، 59، 50آبگرم، 

515 ،599 ،596 ،569-569 ،565 ،
160 

 568، 590آبگرمک، 
 160آب گنجی، 

 15آب مال، 
 16آب ماه، 

 99آب مرحبان، 
 15آباد، 

 165، 199، 101، 554، 568، 590، 41آبادان، 
 16آباده طشک، 

، 594، 515، 505، 49، 59، 15، 11، 54آباده، 
561 ،565 ،558 ،109 ،199 ،160 

 561آبانور، 
 41آباد،  آب

 569آبعلی، 
 115آبکنار، 

 569، 599، 55آبه، 
 569آبیک، 

 509آتابای یموت، 
 160، 595، 11آتشکده/ آتشکرده، 

 55آتیه، 
 96آجدار، 

 11آجورا باال، 
 11آجورا پایین، 
، 551، 561، 591، 515، 501، 45آجی چای، 

115 
 99آخال، 

 561آخالزیچ، 
 99آختگان، 

 569آخق، 
 568، 594آخوره، 

 55آدرسخانه، 
 45آدز، 

 45آدزتسودن، 
 515آدینه بازار، 

 45آذر، 
، 599، 515، 501، 55، 61، 96، 51آذربایجان، 

569 ،551 ،105 
 61آذربایجان و ارمنیه، 

 15ابوالمریس، 
 104ابوخلیفه، 

 594، 515، 40، 15ابوزیدآباد، 
 104ابوشعیبه، 
 599ابوضبی، 
 15ابوطویل، 
 114، 105، 45ابوموسی، 
 18ابوویس، 

 15ابوهراک، 
، 559، 569، 515، 509، 41، 40، 55، 96ابهر، 

100 ،195 
 595، 501، 55ابیورد، 

 59اپشرون، 
 94اتابد، 

 15اتابک، 
 591اترک، 

 99اتک دره گز، 
 91اتک کالت، 

 99اتکول/ تکول، 
 15اجدونک، 

 50اجرم، 
 49اجمال، 
 45اجمان، 
 565احدی، 
 49، 15، 11احرام، 
 568، 591، 54احساء، 
 69احشام، 

 506احمد بن سلیمان، 
 15احمدان، 

 51احمدآباد/ محمدآباد، 
، 60، 15، 11-94، 96، 99، 58، 55احمدآباد، 

569 
 96، 59احمدبیکلو، 
 15احمدبیگی، 

 15احمدحسین، 
 91احمدعلی، 

، 104، 568، 599، 515، 55، 15، 11احمدی، 
114 

 11اختیارآباد، 
 501اخالط، 
 19ادرخان، 
 19ادرکان، 

 41ادریسیه، 
 51ادکو، 

 60ادگین، 
 45ادلی/ دِلی، 

 50ارابیک، 
 559، 509، 15ارادان، 
 59ارادون، 

 99اراضی محدوم، 
 49اراف، 
 116، 195، 109، 558، 569اراک، 

 55ارالخانه، 
 105، 561، 591، 501، 95اربل، 

 115، 95، 51اربیل، 
 594ارِجنون، 
 11ارجوان، 

 15ارجوکرانه، 
 51ارجیش، 
 591-595، 99ارچمن، 

 15ارحه/ ارجه، 
 11ارداخ، 

 94آقاحسن، 
 50آقارجب، 

 15آقالور، 
 51آقبوغ، 

 96آقچه قشالغ/ دآقچه قشالغ، 
 95، 91آقچه، 
 501آقداغ، 
 58آقده، 

 51آقری، 
 50آقست، 
 50آقشه، 

 45آل کابین، 
 59آال، 

 544، 501آالداغ، 
 19آالرود، 

 116آالشت، 
 569، 40آالالن، 

 501آلتون کبری، 
 45آلکی، 
 51آلمالو، 
 98آمقان، 
، 569، 599، 515، 509، 40، 50، 91، 59آمل، 

559 ،100 ،194 ،116 
 198آمودریا، 
 115آنکارا، 

 51آنی، 
 45آواجک، 

 111آواز، 
 115، 195، 100، 515آوج، 

 95آوه جوق، 
 559، 599، 509، 40، 50، 15، 59آوه، 

 84آویر، 
 15آه، 

 45آهرمن داغ، 
 565، 569، 594، 599آهن )معدن(، 

 59آهنگ/ ابنک/ اسنک، 
 99آهنگر محله، 

 561، 595، 94آهنگران، 
 559، 569، 509، 64، 15آهوان، 

 554آهودشت، 
 56آهونگ، 

 10آهونو، 
 116، 15آینه/ آیین ورزان، 

 99آئی دون، 
 60ابتر، 

 11ابراهیم بناس، 
 15ابراهیم قابچی، 

، 594، 599، 40، 59، 11، 11، 94آباد،  ابراهیم
569 ،116 

 51ابرسک/ اپرسک، 
 515ابرغو، 
، 558، 565، 594، 505، 59، 15، 58ابرقو، 

109 ،199 ،160 
 51ابرلو، 

، 594، 591، 599-591ابریشم )محصول(، 
569-561 

 515ابکوت، 
 15ابالدانی، 
 45ابوذعبی، 

 18، 54ابوالعباس، 
 594ابوالفارس، 

 18-15ابوالفتح، 

 115، 195، 105، 551، 561آذرشهر، 
 51آذرل، 

 551، 515 45آرارات بزرگ، 
 551، 515، 45آرارات کوچک، 

 115، 558آران، 
 55آرتوق، 
 99آرتیق، 

 569آرچوان، 
 15آرو، 
 15آزاد، 

 15آزادگان، 
 45آزادلو، 
 111آزادور، 

 15آزرکان، 
 51آزمند، 

 15آس پاس، 
، 569، 599، 515، 509، 45، 55، 96آستارا، 

100 ،195 ،115 
 501آستارای روس، 

 116، 100، 10، 50آستانه، 
 96آسترا )آستارا(، 

 15آسمان کرد، 
 51آسمانک، 
 569، 599آسوران، 
 49آسونه، 

 49آسیاب شاه، 
 569، 599آسیابک، 

 50آسیه کند، 
 561آشالکاالکی، 

، 559، 569، 599، 509، 40، 50، 11آشتیان، 
109 ،194 ،116 

 111، 194آشخانه، 
 16، 55آشکارا، 

 569، 599، 515، 509، 64، 91آشوراده، 
 569، 15آشین، 

 94آصفباد، 
 15آصفیان، 

 160، 109، 558آغاجاری، 
 561آغریداغ، 

 565، 94آفرین، 
 11آفرینه، 

 51اوغالن،  آق
 569، 599، 45بالغ/ بالق،  آق
 569، 599، 59، 55تپه،  آق
 95ته بز،  آق
 96جانی،  آق
 551، 591چای،  آق
 99داش،  آق
 98در تپه،  آق
 84دگیش،  آق
 98سو قلعه،  آق
 569، 99سو،  آق
 509، 84، 64، 99قلعه،  آق
 50قوم،  آق
 99کلی قلعه سی،  آق
 95-96، 59کند،  آق
 45نظر،  آق

 116، 569، 599، 96آقابابا، 
 69آقاباال، 

 51آقابیکلیش، 
 51آقاج، 

 199آقاجاری، 
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Atlas of Old Iran 
 

Iran has an exceptionally ancient history and civilization with a significant ethnic 

diversity. Today, more than 20 languages and dialects are spoken amongst the 90 

million Iranians.  The climate and the culture of Iran are diverse, as well as the ethnic 

groups. 

 Although the cultural borders of Iran are far beyond its current national bor-

ders, the events of the 18th and 19th centuries led to the establishment of the present 

borders of the country. Cartography has an extensive history in Iran, but it had been 

gradually declined and almost abandoned by the early 19th century. Thereafter, the 

introduction of modern science to the Iranians revealed the necessity of surveying 

and cartography as essential tools for national development. Cartography at that 

time was chiefly used for military purposes; after a while, governmental institutions 

considered it as a means of fostering scientific and cultural development and preserv-

ing the country’s political borders. 

 The reign of Naser al-Din Shah Qajar (1848-1896) witnessed the flourishing of 

modern surveying and cartography in Iran. Since then, maps have been used in plan-

ning for national development, to reduce conflicts with neighboring countries and 

establishing border agreements. During that period several maps of Iran were pro-

duced, with Persian names of locations and satisfactory accuracy for the time. 

 This present publication includes 45 general and thematic maps of Iran with an 

appendix and an index. The maps are categorized into two groups of Qajar (1789-

1925) and Pahlavi (1925-1979), 18 of which belong to the Qajar era and 27 to the Pahla-

vi period. The title of each map, the producer and cartographer, the year of the pro-

duction and the scale of the map are recorded. In most cases, the explanations on the 

sides of the maps and the legends have also been taken into consideration. In this 

collection, 12 large maps have been published in full detail and the locations on them 

have been precisely listed. 

For more information on the published and new works related to Irannegari project 
please visit our website:  

www.irannegari.com & https://independent.academia.edu/RezaShirazian 
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